PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
CONTRATO DE GESTÃO
MEMORIAL DA INCLUSÃO

2016
1º Semestre

CONTRATO DE GESTÃO – MEMORIAL DA INCLUSÃO
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Eixo Exposições
Custo semestral R$ 397.600,00
O Eixo Exposições do Memorial da Inclusão contempla quatro formatos: 1) exposição permanente,
localizada na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que conta a
história do movimento social das pessoas com deficiência; 2) 3 versões itinerantes, contemplando
10% da iconografia da exposição permanente, mantendo a mesma narrativa histórica. O objetivo das
versões itinerantes é visitar os municípios do estado de São Paulo; 3) exposições temporárias, que
acontecem no centro da exposição permanente; 4) exposição virtual, em formato 3D é cópia virtual
fiel da exposição permanente.
Pretende-se dar continuidade, difundir, potencializar e divulgar as ações relacionadas a cada formato
de exposição do Memorial da Inclusão, atentando para a comunicação visual, cadernos/ publicações
técnicas, catálogo/ folder, material / suvenir, produção de placas e banners; para o investimento em
novos formatos/ versões expositivas e manutenção/ limpeza das instalações pré-existentes, design
gráfico, cenografia, produção, iluminação; fotográficos / gravação/ edição vídeos/ documentários;
promover o transporte/ montagem/ desmontagem, a manutenção/limpeza das versões expositivas;
contratação de curadoria, consultoria, palestrante; contratação de especialistas na organização e
criação de acervos de memória e documentais; e todos e demais serviços que se apresentem
necessários para a qualidade e excelência no desempenho de seus objetivos.
EIXO EXPOSIÇÕES
Objetivo:
Divulgar a produção artística e a história das pessoas com deficiência, proporcionando exposições e vivências para
diversos públicos, além de mobilizar e articular pessoas e organizações em prol dos direitos das pessoas com
deficiência
Estratégia de Ação:
Realizar diversas modalidades de exposições (Permanente, Temporárias, Virtual e Itinerantes).
Público Alvo: Estudantes, artistas, gestores públicos, entre outros.
Ações

1

2

3

Visitação gratuita para a Exposição
Permanente

Realizar Exposições Temporárias – idealizadas
a partir de temas propostos por artistas,
estudiosos e curadores.

Acesso ao site e a Exposição Virtual do
Memorial da Inclusão
www.memorialdainclusao.sp.gov.br

Indicadores de Resultado

Público

Número de exposição por
mês

Visualizações de página

Período
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho

Meta
150
150
300
400
400
400
1.800
1
1
1
1
1
1
6
3.500
3.500
3.500
4.000
4.000
5.000
23.500
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4

Organizar, divulgar e circular Exposição
Itinerante

Nº de municípios atendidos

janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho

3
3
3
9

Eixo Ação Educativa
Custo semestral R$ 3.700,00
A dimensão educativa justifica o papel dos Museus nas sociedades contemporâneas.
Além do público espontâneo e agendamentos espontâneos de grupos diversos, com atendimento
mediado conforme o interesse; o Eixo Ação Educativa estimula por meio de contato direto com as
escolas públicas e/ou divulgação nas mídias sociais (Memorial da Inclusão e Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência) a inscrição de classes de estudantes ou entidades de pessoas
com deficiência para ações educativas especiais e oficinas. Para este público é disponibilizado
transporte e lanche.
As exposições itinerantes, que percorrem os municípios do estado de São Paulo, também são
acompanhadas de capacitação para os gestores dos órgãos públicos, professores e outros
interessados do município receptor, em datas pré-agendadas, na sede da SEDPcD ou endereço
próprio no município. Quando do lançamento da exposição no município receptor, se acompanhado
da presença de representantes dos direitos das pessoas com deficiência, membros da SEDPcD e/ou
militantes do segmento, a mediação com o público geral visitante da exposição é acompanhada de
palestra, mesa-redonda ou bate-papo complementando a temática da exposição com informações
acerca das políticas públicas relacionadas à garantia dos direitos das pessoas com deficiência.
Para o melhor desempenho das metas relacionadas a este Eixo, faz-se necessário cuidar dos serviços/
custos relacionados a pesquisa e curadoria, consultoria/ assessoria/ palestrante, comunicação visual,
placas e banners, cadernos/ publicações técnicas, ação educativa, catálogo/ folder educativo,
materiais pedagógicos, suvenires, uniformes para monitores, fotográficos / gravação/ edição vídeos/
documentários; materiais pedagógicos diversos (papel, tintas, pincéis, telas, etc.); viagens e estadias;
e demais serviços que se apresentem necessários para a qualidade e excelência no desempenho de
seus objetivos.
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EIXO AÇÃO EDUCATIVA
Objetivo:
Contribuir ao fomento em todos os níveis do sistema educacional, desde as crianças na mais tenra idade,
de atitude de respeito para com os direitos das pessoas com deficiência; favorecer o reconhecimento das
habilidades, dos méritos e das capacidades das pessoas com deficiência.
Estratégia de Ação:
Roteiros para públicos específicos, com apresentação de vídeos, palestra e debate. Para o público
infanto-juvenil a iconografia/expografia associada à linguagem lúdica de jogos e brincadeiras auxilia a
educação dos sentidos, no que tange à percepção do mundo e ao (re)conhecimento e respeito à
diversidade humana.
Público Alvo: Estudantes, artistas, gestores públicos, entre outros.
Ações

1

2

3

4

Propiciar visitas mediadas para grupos
oriundos de Escolas, Órgãos Públicos,
Entidades Terceiro Setor e demais
organizações.

Propiciar visitas mediadas para público
espontâneo

Propiciar visitas mediadas em Inglês para
público estrangeiro

Realizar oficinas vinculadas às exposições
temporárias

Indicadores de Resultado

Nº de visitantes
por agendamento

Público

Nº de estrangeiros
atendidos

Nº de Oficinas

Período
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho

Meta
0
0
70
130
130
100
430
140
130
210
250
255
290
1.275
10
20
20
20
15
10
95

1
1
2
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Eixo Estudos e Pesquisas
Custo semestral R$ 14.000,00
O Eixo Estudos e Pesquisas contempla: 1) Pesquisa da história e da memória da luta e das conquistas
do segmento social das pessoas com deficiência; 2) Estímulo a formação da rede brasileira de Estudos
sobre a Deficiência (Disability Studies); 3) Formação do Acervo de Documentação referente a história
e a memória do movimento social das pessoas com deficiência. Toda e qualquer ação do Memorial
da Inclusão é respaldado por este Eixo, que garante o alinhamento paradigmático à Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Para o melhor desempenho das metas relacionadas a este Eixo, faz-se necessário cuidar dos serviços/
custos relacionados à formação do acervo (reformas, compra de equipamentos e materiais;
higienização, acondicionamento, catalogação, etc.) e à pesquisa; contratação de empresa e/ou de
especialistas na organização e criação de acervos de memória e documentais; consultoria, de
palestrante; comunicação visual; fotográficos / gravação/ edição vídeos/ documentários; serviços e
materiais relacionados a produção e logística de eventos, como Seminários, Simpósios, Mesas
Redondas, Workshops, etc. (viagens, estadias; equipamentos, materiais, e demais serviços que se
apresentem necessários para a qualidade e excelência no desempenho de seus objetivos.
EIXO ESTUDOS E PESQUISAS
Objetivo:
Garantir que todas as ações do Memorial da Inclusão estejam alinhadas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência.
Recuperar, registrar, salvaguardar e socializar a memória e a história do movimento social e político das pessoas
com deficiência
Implementar a rede brasileira de Estudos sobre a Deficiência.

Estratégia de Ação:
As metas deste Eixo priorizam a formação e salvaguarda de acervo; a recepção de coleções de acervos históricos
particulares de militantes do movimento social das pessoas com deficiência; a produção e ampliação do
conhecimento sobre os direitos das pessoas com deficiência; a produção e acompanhamento de conteúdos textuais
e iconográficos destinados a exposições, cursos, capacitações, publicações, releases, entre outros; a participação do
Memorial da Inclusão em programas temáticos relacionados à promoção dos direitos das pessoas com deficiência,
bem como programas de cunho cultural e museal; apresentação do Memorial da Inclusão em eventos: em museus,
científicos, acadêmicos, governamentais e não governamentais relacionados a promoção dos direitos das pessoas
com deficiência, nacionais e internacionais; a premiação como estímulo e visibilidade de realizações em prol da
inclusão das pessoas com deficiência.

Público Alvo: Estudantes, pesquisadores, acadêmicos, jornalistas, entre outros públicos que tenham necessitem
de informações sobre a trajetória político / histórica das pessoas com deficiência.

Ações

1

Triagem, organização e arquivo dos
documentos doados.

Indicadores de Resultado

Nº de Relatórios de
arquivo

Período
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho

Meta
1
1
1
1
1
1
6
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2

Participação em eventos pelo Memorial
da Inclusão

1º semestre
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
1º semestre

Nº de participações

1
1
1
1
1
5

Observação: O Cronograma de Execução refere-se ao aditamento do Plano de Trabalho do
Contrato de Gestão nº 025/2014, em continuidade ao contrato iniciado em 19 de agosto de 2014.

Cronograma de Execução
ATIVIDADES
1.Eixo Exposições
Exposição Permanente do acervo do
Memorial da Inclusão na cidade de São
Paulo: visitação gratuita
Realizar Exposições Temporárias idealizadas a partir de temas propostos
por artistas, estudiosos e curadores.
Disponibilizar a Exposição Virtual do
Memorial da Inclusão
www.memorialdainclusao.com.br
Organizar, Divulgar e circular Exposição
Itinerante
2.Eixo Ação Educativa
Propiciar visitas mediadas para grupos
oriundos de Escolas, Órgãos Públicos,
Entidades Terceiro Setor e demais
organizações.
Propiciar visitas mediadas para público
espontâneo
Propiciar visitas mediadas em inglês
para público estrangeiro
Realizar Oficinas
3 .Eixo Estudos e Pesquisas
Triagem, organização e arquivo dos
documentos doados.
Participação em eventos pelo Memorial
da Inclusão.

17º

18º

MESES
19º
20º

21º

22º
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ORÇAMENTO 2016 - 1º Semestre
Eixo Exposições

397.600,00

Permanente

268.600,00

Vídeo de apresentação do painel SEDPcD
Maquetes táteis SEDPcD, Memorial da Inclusão e Centro Paralímpico

12.000,00
198.600,00

Folders acessível

45.000,00

Manutenção preventiva

13.000,00

Itinerantes
Transporte, montagem e desmontagem da exposição Itinerante de pequeno
porte

81.000,00

Atualização do conteúdo a versão itinerante de 120m

47.000,00

Manutenção preventiva

32.000,00

2.000,00

Temporárias

48.000,00

Módulos expositores acessíveis

40.000,00

Acessibilidade em Comunicação

8.000,00

Ação Educativa

3.700,00

Oficinas
Material educativo

3.000,00
700,00

Eixo Estudos e Pesquisas

14.000,00

Vídeo apresentação Memorial da Inclusão

12.000,00

Manutenção do acervo / capacitação / treinamentos
Recursos humanos

2.000,00
474.891,00

Gerente (1)
Assist. Operacional IV museólogo (1)

79.940,00

Produtor cultural III (1)
Assist. Operacional IV
Assist. Operacional IV

76.081,00
75.015,00

Assist. Operacional II

44.765,00

Assist. Operacional III

42.056,00

Estagiário (acervo/arquivista)
Estagiário (acervo/arquivista)

75.926,00

58.275,00

11.412,00
11.421,00
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Custos Recursos humanos – áreas administrativas (manutenção TI, limpeza,
segurança)

8.700,00

Outras despesas administrativas

10.000,00

Outra despesas (Aluguel + condomínio + galpão)

17.800,00

Total da operação

926.691,00

Simulação fundo de Reserva/ Contingência Trabalhista

169.800,00

Reserva técnica - destinada a subsidiar atividades não previstas em
orçamento que se apresentem como oportunidades durante o exercício de
2016

20.000,00

Total Geral do Projeto

1.116.491,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MESES
VALORES

MARÇO

ABRIL

299.026,59

290.000,00

Prazo de vigência, 01 de janeiro a 30 junho de 2016.
Do valor total do projeto será deduzido R$ 527.464,41 de verba remanescente.
Valor do desembolso R$ 589.026,59

SILVIO MARCONDES DE CASTRO
Diretor Executivo
Abaçaí Cultura e Arte

São Paulo, 15 de janeiro de 2016.

